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⇓فى البدایة یوجد ھنا شرح كامل مفصل عن األزمنة :-

Theاألزمنة Tensesمبسطتفصیلىشرحاالنجلیزیةاللغةفي

⇓وھنا شرح لكل زمن :-

The(المستمرالتامالمستقبلزمن Future Perfect
Continuous tense(

The(المستمرالمستقبلزمن Future Continuous Tense(

زمن المستقبل التام (االستخدام والصیغة واألمثلة) شرح تفصیلى

زمن المضارع التام المستمر (تكوینھ -استخدامھ-السؤال والنفى
واألثبات)مع أمثلة

زمن الماضي التام (تكوینھ-استخدامھ-السؤال والنفى واالثبات) مع أمثلة

زمن الماضي التام المستمر (تكوینھ-استخدامھ-األثبات والسؤال والنفى)
مع أمثلة

زمن المستقبل البسیط (تكوینھ-االستخدامات-السؤال والنفى واالثبات )مع
أمثلة

زمن الماضي المستمر (تكوینھ-الكلمات الدالة-االستخدامات-السؤال-النفى)
مع أمثلة

Theالبسیطالماضيلزمنشرحأفضل Past Simple Tense

شرح زمن المضارع المستمر (تكوینھ – السؤال – النفى – االثبات ) مع
جمل توضیحیة
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زمن المضارع البسیط (تكوینھ -الكلمات الدالة -النفى واالثبات والسؤال)
مع أمثلة

زمن المضارع التام ( تكوینھ-الكلمات الدالة-االستخدامات-السؤال-النفى)
مع أمثلة

modalبالتفصیلاإلنجلیزیةاللغةفيالناقصةاألفعالشرح verbs

الناقصةشیقة وممتعة  ومفیدة , سوف نقوم بشرح االفعالدروس انجلیزى
باللغة اإلنجلیزیة.

لماذا سمیت االفعال الناقصة بھذا االسم ؟

ھذا یعني أن كل  فعل من أفعال ھذه المجموعة لھ حاضر  فقط ولیس ألي فعل
منھا ماض  أو تصریف ثالث للفعل كما ھو الشأن في األفعال األخرى الموجودة

في اللغة اإلنجلیزیة ، ولذلك تسمى أفعال ھذه المجموعة باألفعال الناقصة.

Modal(الناقصةاألفعال Verbs(

ھي أفعال تستخدم كأفعال مساعدة لتضفي معنى آخر للجملة وھي ال تتغیر في
شكلھا وھي :

(shall, will, should, would, can, could, may, might,
must, ought to )

وسوف نتناول كل من ھذه األفعال الناقصة بشيء من التفصیل من خالل االمثلة
التالیة:

Shall
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،)we(و)I(مععادةالمستقبلعنللتعبیروتستخدم)سوف(وتعني
).will(منمعھمااستعماألأقل-الحاضروقتنافيأي-اآلنوھي

أمثلة :

I shall visit you tomorrow.

سوف أزورك غدا .

We shall travel after a week.

سوف نسافر بعد أسبوع.

I shall go to the garden after a short while.

سوف أذھب إلى الحدیقة بعد فترة قصیرة .

أما عن استخداماتھا األخرى فھي :

القتراح عمل شيء ما :●

أمثلة :

Shall we take a taxi ?

ما رأیك أن نأخذ سیارة أجرة ؟

Shall we go to the cinema ?

ما رأیك أن نذھب إلى السینما ؟

لعرض عمل شيء ما :●

أمثلة : -

Shall I open the window ?

ھل تریدني أن أفتح النافذة ؟



Shall I wash the dishes ?

ھل تریدني أن أغسل الصحون ؟

للوعد بعمل شيء ما :●

أمثلة :

You shall have a toy.

أعدك أنك سوف تحصل على لعبة .

You shall have a day off.

أعدك أنك سوف تحصل على یوم أجازة .

Will

وتعني ( سوف ) وتستخدم للتعبیر عن المستقبل مع جمیع الضمائر .

أمثلة :

I will go home.

سوف أذھب إلى المنزل .

He will leave his work.

إنھ سوف یترك عملھ .

They will try to meet you there.

سوف یحاولون مقابلتك ھناك .

She will talk to her mother.

إنھا سوف تتحدث مع والدتھا .



أما عن استخداماتھا األخرى فھي :●

عندما نقرر عمل شيء ما أثناء التحدث :

أمثلة :

We do not have any sugar. I will buy some.

ال یوجد لدینا سكر ، سوف أشتري بعضا منھ .

I saw Rasha today at the market. I will phone her.

رأیت رشا الیوم في السوق ، سوف أحادثھا تلیفونیا .

عندما نعرض عمل شيء ما :●

أمثلة :

The bag is too heavy. I will help you.

الحقیبة ثقیلة جدا ، سوف أساعدك في حملھا .

The kitchen is dirty. I will help you cleaning it.

المطبخ متسخ ، سوف أساعدك في تنظیفھ .

عند طلب عمل شيء ما :●

أمثلة :

Will you close the door, please?

ھل یمكنك أن تغلق الباب من فضلك ؟

Will you answer the phone, please ?

ھل یمكنك أن ترد على الھاتف من فضلك ؟



Should

نستخدمھا عموما عند التعبیر عن نصیحة .

أمثلة :

It is an interesting film. You should see it.

إنھ فیلم مثیر ، علیك أن تشاھده .

You look tired. You should see a doctor.

تبدو متعبأ ، علیك أن تذھب للطبیب .

She does not have a clock. She should buy one.

لیس لدیھا ساعة ، علیھا أن تشتري واحدة .

أما عن استخداماتھا األخرى فھي :●

تأتي عادة بعد األفعال التالیة :

suggest<--------یقترح

propose<-------یقترح

insist<-------یصر

They suggest we should meet them at the restaurant.

إنھم یقترحون أن نقابلھم في المطعم .

They insist we should have dinner with them.

إنھم یصرون أن نتناول العشاء معھم .

حینما نقول أن شيء ما غیر صحیح أو لیس متوقع :●



أمثلة :

Those boys are playing. They should be at school.

أولئك األوالد یلعبون ، من المفترض أن یكونوا في المدرسة .

What are you doing here? You should be at home
taking care of the children.

ماذا تفعل ھنا ؟ من المفترض أن تكون في المنزل لالعتناء باألطفال .

تستخدم في التعبیر التالي لنقول أن شخصا ما فعل الشيء الخطأ في●
الماضي :

shouldللفعلالثالثالتصریف( + have + past participle(

أمثلة :

He was at home yesterday. He should have been at
work.

لقد كان بالمنزل باألمس، بینما كان من المفترض أن یكون في العمل .

She was out yesterday. She should have studied for
the exam at home.

كانت بالخارج باألمس ، بینما كان من المفترض أن تستذكر لالمتحان في
المنزل .

Would

.الماضيعنللتعبیروتستخدم،)will(منالماضيصیغةوھي

أمثلة :

He said that he would go out.



لقد قال أنھ سوف یذھب للخارج .

They said that they would arrive on time.

لقد قالوا أنھم سوف یصلون في المیعاد المحدد .

أما عن استخداماتھا األخرى فھي :

للتعبیر عن طلب ما :●

أمثلة:

Would you show me the way to the station, please ?

ھل من الممكن أن ترشدني إلى طریق المحطة من فضلك ؟

Would you come in for a minute, please ?

كل من الممكن أن تدخل الدقیقة من فضلك ؟

تستخدم في الجمل الشرطیة :●

أمثلة :

If he had the time, he would do it.

لو كان لدیھ الوقت ، لفعلھا .

If he studied well, he would succeed.

لو ذاكر جیدا ، لكان قد نجح .

لعرض شيء ما :●

Would you like a cup of coffee ?

ھل ترغب في فنجان قھوة ؟



Would you like a lift?

ھل ترید أن أقلك بسیارتي ؟

تستخدم في التعبیرات التالیة :

would<---یرید like to

would<---یفضل rather

أمثلة:

I would like to have a piece of chocolate.

أرید الحصول على قطعة من الشیكوالتھ .

I would rather go by car.

أفضل الذھاب بالسیارة .

لتمني حدوث شيء في المستقبل :●

I wish he would come.

أتمنى أن یأتي .

I wish she would call me.

أتمنى أن تتصل بي تلیفونیة .

للتعبیر عن االعتیاد على عمل شيء ما في الماضي :●

أمثلة :

When he was a kid, he lived by the sea. He would get
up early and go for a swim.



عندما كان صغیرا ، كان یعیش بجانب البحر ، واعتاد النھوض مبكرا والذھاب
للسباحة .

May & Might

تستخدمان للتعبیر عن االحتمالیة أي احتمال حدوث شيء ما أو عدم حدوثھ،
أي عندما یكون المتحدث غیر متأكد مما یقولھ ، مع األخذ في االعتبار أن درجة

(عنھاتعبرالتيالتأكیددرجةمنأقل)might(عنھاتعبرالتيالتأكید
may(.

Ahmed may be at home now.

في ھذا المثال المتحدث غیر متأكد من وجود أحمد في المنزل اآلن ؛ فمن
المحتمل أن یكون موجودة ومن المحتمل أال یكون موجودا ، ولذلك استخدم

)may.(

Ahmed might be at home now.

في ھذا المثال المتحدث غیر متأكد للغایة من وجود أحمد في المنزل اآلن ،
might(استخدمولذلك،المنزلفيموجودةیكونأالاألكبراالحتمالولكن

.)may(عنھاتعبرالتيالدرجةمنأقلتأكیددرجةعنتعبرإنھاحیث)

We may go to France this winter.

من المحتمل أن نذھب إلى فرنسا ھذا الشتاء .

We might go to France this winter.

احتمال ضئیل للغایة أن نذھب إلى فرنسا ھذا الشتاء .

عند أخذ أو إعطاء إذن :●

أمثلة :

May / might I play with my friends tomorrow?



ھل من الممكن أن ألعب مع أصدقائي غدا ؟

You may stay here.

یمكنك البقاء ھنا .

عند طلب شيء ما :●

May / might I use your telephone, please ?

ھل من الممكن أن أستخدم ھاتفك من فضلك ؟

May / might I take a spoon, please ?

ھل من الممكن أن آخذ ملعقة من فضلك ؟

:والرجاءللدعاء)may(تستخدم●

مثال :

May God help us all.

لیساعدنا هللا جمیعا .

Can

تعبر عن المقدرة واالستطاعة ، أي أن شخصا ما لدیھ المقدرة ألن یفعل شيء
ما .

أمثلة :

He can solve the problem.

إنھ یستطیع حل المشكلة .

Madeha can make dinner.

مدیحة تستطیع إعداد طعام العشاء .



We can repair the car.

نستطیع إصالح السیارة .

أما عن استخداماتھا األخرى فھي :

التعبیر عن طلب شيء ما :

أمثلة :

Can I have this paper, please ?

ھل أستطیع الحصول على ھذه الورقة من فضلك ؟

Can I have a glass of water, please?

ھل أستطیع الحصول على كوب من الماء من فضلك ؟

عند أخذ أو إعطاء إذن :●

Can I speak to Mr. Nabil, please?

ھل یمكنني التحدث إلى السید نبیل من فضلك ؟

You can borrow the book for some time.

یمكنك استعارة الكتاب لبعض الوقت .

لعرض شيء ما :●

أمثلة :

Can I get you a cup of tea ?

ھل من الممكن أن أحضر لك كوبا من الشاي ؟

Can I get you anything?



ھل تریدني أن أحضر لك أي شيء ؟

الستنتاج النفي في الماضي والمضارع:●

He did not greet me. He can not have seen me.

إنھ لم یقم بتحیتي ، وھذا یعني أنھ لم یرني .

You have just had dinner. You can not be hungry.

لقد تناولت التوك طعام العشاء ، وھذا یعني أنھ لیس من الممكن أن تكون جائعا
.

Could

.الماضيفي)can(عنللتعبیروتستخدم)can(منالماضيصیغةھي

أمثلة :

He said I could visit him.

لقد قال أن باستطاعتي زیارتھ .

I could not understand your words.

لم أستطع فھم كلماتك .

I could not talk to you yesterday.

لم أستطع التحدث إلیك باألمس .

أما عن استخداماتھا فھي :

القتراح شيء ما :

أمثلة :

What shall we do this evening?



ماذا نستطیع أن نفعل

ھذا المساء ؟

We could go to the cinema.

نستطیع الذھاب إلى السینما .

We could go shopping.

نستطیع الذھاب للتسوق .

لطلب شيء ما :

أمثلة :

Could you tell me how to go to the bank?

ھل تستطیع أن تخبرني كیف أذھب إلى البنك ؟

Could you open the window for me, please ?

ھال فتحت النافذة من أجلى من فضلك ؟

، للتعبیر عن إمكانیة حدوث حدث ما في الماضي :

couldللفعلالثالثالتصریف( + have + past participle(

I could have lent you the money. Why did not you
tell me ?

كان من الممكن أن أقرضك النقود ، لماذا لم تخبرني ؟

و الستنتاج النفي في الماضي باستخدام التعبیر التالي :

couldللفعلالثالثالتصریف( not+ have + past participle(



Ahmed could not have seen Mansour yesterday,
because Mansour was in Alexandria.

ال یمكن أن یكون أحمد قد رأى منصور باألمس ألن منصور کان فی
األسكندریة.

المتحدث ھنا استنتج نفي رؤیة أحمد المنصور ألن منصور كان وقتھا في
األسكندریة وھذا استنتاج في الماضي .

Ought to

عنالتعبیرعندعمومانستخدمھاأنناأي،)should(عملبنفستقوم
النصیحة .

You ought to obey your father.

علیك أن تطیع والدك .

She ought to take care of her children.

علیھا أن تعتني بأطفالھا .

كما تستخدم في الصیغة التالیة للداللة على واجب لم یتم تنفیذه أو حدث كان من
المفترض أن یحدث ولكنھ أھمل :

oughtللفعلالثالثالتصریف( to+ have + past participle(

أمثلة :

I ought to have told him about the accident.

كان من المفترض أن أخبره عن الحادث .

He ought to have gone to the doctor. His health now
is worse.



كان من المفترض أن یذھب إلى الطبیب ، صحتھ اآلن أسوأ من ذي قبل .

Must

تفید معنى اإللزام ، أي نستخدمھا لنبین أنھ من الضروري عمل شيء .

االمثلة :

He must leave now.

یجب أن یغادر اآلن . ( المغادرة أمر ضروري جدا )

They must prepare for the meeting.

یجب علیھم أن یجھزوا لالجتماع . ( التجھیز لالجتماع أمر ضروري جدا )

She must go to work in time.

یجب علیھا الذھاب إلى العمل في المیعاد . ( الذھاب إلى العمل في میعاده أمر
ضروري جدا )

have(تحلأنیمكن to(محل)must(،عملھابنفستقومأي
وتصرف مع الضمائر كما یلي :

haveمعتصریفھ toالضمیر

have to

have to

has to

has to

i

you

he

she



has to

have to

have to

it

we

they

أمثلة :

He has to leave now.

یجب أن یغادر اآلن .

They have to prepare for the meeting.

یجب علیھم أن یجھزوا لالجتماع .

She has to go to work in time.

یجب علیھا الذھاب إلى العمل في الموعد المحدد .

have(أو)must(عننعبرأنأردناإذاأما to(فإننا،الماضيفي
had(نستخدم to(الضمائرمعتصریفھافيالشكلنفستأخذوھي.

أمثلة :

He had to sell his car because he needed money.

كان من الضروري أن یبیع سیارتھ ألنھ كان في حاجة إلى المال .

I had to go home early because I felt tired.

كان من الضروري أن أذھب إلى المنزل مبكرا ألنني شعرت بالتعب .



have(أو)must(نفيأناالعتبارفياألخذیجب to(ھو)needn' t
) أو

)do not have to or does not have toالضمیرحسبوذلك
الموجود في الجملة )

mustn(ولیس ' t(والتحریمالمنعتفیدالتي.

1مثال

You do not have to / needn't drive fast; we have plenty
of time.

ال داع ألن تقود السیارة بسرعة ، حیث إن لدینا متسع من الوقت .

2مثال

You mustn't drive fast; there is a speed limit.

ال یجب أن تقود السیارة بسرعة ، یوجد حد معین للسرعة .

الحظ الفرق بین المثالین السابقین ؛ في المثال األول یخبر المتحدث المخاطب
أنھ ال داع لقیادة السیارة بسرعة ألن لدیھم متسع من الوقت ، فال یوجد إلزام

أو تحریم ، لذلك استخدم في الجملة

)do not have to/ needn ' t(.یحرمفالمتحدثالثانيالمثالأمافی
على المخاطب أن یقود بسرعة ألن ھناك حد معین للسرعة ، أي یوجد منع

'mustn(استخدملذلكوتحریم t(الجملةفي.

باستخداموالماضيالمضارعفياالستنتاجعنللداللة)must(تستخدمكما
الصیغ التالیة : االستنتاج في المضارع :

)must + be ) or ( must + verb(

االستنتاج في الماضي :



mustللفعلالثالثالتصریف( + have + past participle(

أمثلة :

She is in the hospital, she must be sick.

إنھا في المستشفى ، البد وأنھا مریضة .

I did not see him at the party. He must have arrived
late.

أنا لم أره في الحفلة ، البد وأنھ وصل متأخرة .

She did not answer the phone, she must have gone
out.

إنھا لم ترد على الھاتف ، البد وأنھا خرجت .

The(األمرفعل Imperative(

یتكون فعل األمر من التصریف األول للفعل متبوعة بالمفعول بھ ، وال تحتوي
جملة األمر على فاعل حیث إنھ یفھم ضمنیا بأنھ ( أنت ) .

أمثلة:

Close the door.

أغلق الباب .

Answer the phone.

رد على الھاتف

Wash the dishes.

اغسل الصحون .



Get rid of the garbage.

تخلص من النفایات .

Stay at home.

ابق في المنزل .

Clean the room.

نظف الغرفة .

كما یستخدم فعل األمر عند إعطاء تعلیمات معینة .

أمثلة :

Do not be late.

ال تتأخر.

Close the shop at 5 o'clock.

أغلق المحل في تمام الساعة الخامسة .

Write these letters.

اكتب ھذه الرسائل .

شرح الضمائر وأنواعھا في اللغة اإلنجلیزیة واستخدامھا األساسي في الجمل
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